Nieuws en nieuwtjes
Per maart gaat er in Villa Mare e.e.a. veranderen. Een aantal medewerkers heeft aangegeven toe te zijn
aan nieuwe uitdaging. Daarom zijn wij met elkaar om de tafel gegaan en hebben wij een nieuwe indeling gemaakt. Voor iedere stamgroep is nu één vaste medewerker. De indeling gaat er als volgt uit zien;
Marije Luyf
Shantala Ijkelenstam
Melanie Basten
Tamara Kivits

werkt met Demi Dolman en Joyce Hulsteijn
werkt met Demi Dolman en Tamara Kivits
werkt met Bianca Moll en Chiela Chen
werkt met Lieke de Wit samen bij KIDDOOS-Arnhem.

U mist Marcia Nogera in dit rijtje. Zij gaat ons verlaten. Wij wensen haar alle goeds en bedanken haar voor haar
inzet en natuurlijk de altijd gezellige samenwerking ! Marcia neemt maandag 29 februari afscheid van de kinderen.

Nieuw in het team in Villa Mare
Joyce Hulsteijn is mijn naam. Ik ben 36 jaar jong, samen met mijn man , 3 kinderen en
hond woon ik in heteren. Ben al jarenlang met veel plezier werkzaam in de kinderopvang en
ga met veel plezier en liefde voor de kindjes op villa mare zorgen.
Tot ziens!

Mijn naam is Seher Uyan en ik ben 23 jaar oud. Ik woon bij mijn ouders in Zevenaar. De opleiding
Pedagogisch Medewerker kinderopvang heb ik met succes afgerond op het Rijn IJssel te Arnhem.
Momenteel ben ik bezig met een HBO-studie: Toegepaste Psychologie. Ik vind het heel interessant om me verder te ontwikkelen. Dit wil ik ook doen op het gebied van verschillende doelgroepen. Verder houd ik veel van kinderen, winkelen en studeren. Jullie zullen mij vaker zien op
de groepen van Villa Mare en Villa Safari als flexibele oproepkracht. Ik mag zeggen dat ik het heel
erg leuk vind dat ik hier de kans krijg om een positieve bijdrage te leveren aan de kinderopvang.

Nieuwe stagiaires in Arnhem
Mijn naam is Cigdem Pektas en ik ben 19 jaar, woon in Arnhem en volg de opleiding Pedagogisch Medewerker aan RijnIJssel (2e leerjaar) en hoop binnen anderhalf jaar mijn diploma te
behalen. Ik wil graag nieuwe ervaringen op doen en veel leren uit de praktijk in de kinderopvang. Ik hoop dat ik een leuke band met de kinderen ga krijgen en ze veel ontwikkelingsgerichte
activiteiten kan aanbieden. Snel hoop ik u als ouder(s) te mogen ontmoeten.
Mijn naam is Jonine Philipsen, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Groessen.
Ik kom met veel plezier stage lopen in Villa Safari! Ik ga naar school op het RijnIJssel College in
Elst, daar volg ik de opleiding Welzijn Breed en daarin de richting Pedagogisch Werk niveau 4.
Verder werk ik in het weekend bij een hortensia kwekerij en pas ik zo nu en dan op bij kinderen
uit de buurt. Ook ga ik al een aantal jaar eens in de week naar scouting en in mijn overige vrije
tijd ga ik het liefste met mijn vrienden afspreken.

Heel veel succes en pleizer bij jullie stage !

Nog meer goed nieuws….
Per maart start ook nieuwe jonge BSO groep… in Villa Mare.
KIDDOOS-Arnhem groeit hard en wij hebben besloten om een extra
groep te maken voor jongste BSO-ers en de 3+ ers.
Op die manier kunnen we nog beter leeftijdsgericht werken en is de
overgang van het dagverblijf naar de BSO gemakkelijker voor de kinderen.
Deze groep gaat voorlopig op maandag, dinsdag en donderdag open.

Babynieuws
Noomi Dalhuisen is bevallen van zoontje Otis; Kyra Vreeman heeft ook een zoon gekregen; Mason.

Allebei van harte gefeliciteerd !
Nese Uzun is met verlof gegaan.. over enkele weken hopen wij voor haar ook op
een gezonde baby!

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits, dan kunt u contact
opnemen met de leidinggevende van de vestiging,

Met vriendelijke groet,

Corien Mastenbroek
C.mastenbroek@villakakelbont.nl

